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Voorwoord 

 

Dames en heren, 

Het huidige bestuur is nu ruim een jaar geleden aangetreden. Vandaar 

dat dit jaarverslag niet een heel jaar beslaat, maar een gedeelte 

daarvan. 

Wij presenteren u dit verslag met gepaste trots; u kunt hierin zien hoe 

wij invulling hebben proberen te geven aan het motto dat Ons 

Dorpshuis er is voor alle dorpsbewoners, ongeacht leeftijd of 

achtergrond. Wij willen in de toekomst nog meer een honk zijn voor u; 

een ontmoetingsplek voor jong en minder jong! 

Wij stonden voor de grote uitdaging om een nieuwe start te maken met 

zowel Ons Dorpshuis als de Sportsbar.  

Het is verheugend om te merken dat de gemeente Aa en Hunze de 

dorpshuizen ook als zeer belangrijk zien; wij voelen ons gesteund door 

dit beleid en kijken mede daardoor met vertrouwen naar de toekomst. 

Op dit moment mogen we zeggen dat Ons Dorpshuis nog steeds in beeld 

is als centraal punt voor een aantal verenigingen, sociale en culturele 

activiteiten, vergaderingen en incidentele bijeenkomsten. Maar ook 

zaken als bloedprikken en consultatiebureau behoren tot de vaste 

activiteiten; “Ons Dorpshuis” biedt aan veel uiteenlopende organisaties 

een goed onderkomen. 

Het bestuur heeft alle lopende zaken onder de loep genomen en dingen 

die onduidelijk waren opnieuw in kaart gebracht.  

Ook het onderhoud is voortvarend ter hand genomen; mede door onze 

vaste club vrijwilligers ziet het gebouw er weer fris en schoon uit. 
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We mochten een groeiend aantal bezoekers verwelkomen bij onze 

activiteiten en worden daardoor bevestigd in onze overtuiging dat Ons 

Dorpshuis een onmisbare factor is voor Annen.  

Ook de Sportbar is een succesverhaal; velen genieten na sport of 

cultuur van een welverdiende consumptie in een zeer gezellige 

ambiance. 

 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit verslag en hopen u het 

komend seizoen weer vaak te mogen begroeten. 

 

Jos van der Sijde 

Voorzitter. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding           

 

Voor u ligt het jaarverslag, 2017,  van Stichting “Ons Dorpshuis” Annen. 

In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 

2017 een beeld geschetst van de activiteiten die door de stichting in 

het jaar 2017 zijn georganiseerd. 

Dit bestuur is op 1 juli 2017 in zijn totaliteit, begonnen aan hun nieuwe 

taak. Het gehele oude bestuur heeft zich op 30 juni 2017 

teruggetrokken.  

Vanzelfsprekend houdt in dat er enkel een verslaglegging overgelegd 

kan worden van de tweede helft van het jaar 2017.  

De officiële presentatie van het nieuwe bestuur van “Ons Dorpshuis” 

was op 13 september 2017. 

Dmv een brief hebben we alle vrienden en belangstellenden uitgenodigd 

om dit te vieren met een hapje en drankje in “Ons Dorpshuis”. 

 

Doelstelling van “Ons Dorpshuis”: 

Ons Dorpshuis wil er aan bijdragen dat niemand eenzaam hoeft te zijn; 

help elkaar daarbij en stimuleer uw vrienden en bekenden om deel te 

nemen aan onze leuke activiteiten.  

Ook voor zakelijke activiteiten opent Ons Dorpshuis haar deuren 

en zijn onze zalen te huur voor vergaderingen en andere bijeenkomsten  
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Uitnodiging presentatie nieuw bestuur: 

Annen, 17 juli 2017. 

Geachte Gemeente Aa en Hunze, Gebruikers, Vrienden en Vrijwilligers 

van Ons Dorpshuis en andere belangstellenden, 

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij per 1 juli jongstleden 

het nieuwe bestuur vormen van de Stichting Ons Dorpshuis. 

Alle leden zijn of waren betrokken bij een vereniging uit Annen. 

Wat ons bindt is de wens om Ons Dorpshuis een bruisend 

activiteitencentrum te laten zijn voor jong en oud, waar aansprekende 

sportieve en culturele evenementen plaatsvinden maar waar ook plaats 

is voor informeel contact onder het genot van een mooi aanbod aan 

dranken en gerechten in een gezellige sfeer. 

We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat wij bezig zijn met de 

afrondende gesprekken met een nieuwe pachter voor het Sportcafé, 
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die ons aller Wil en Kina gaat opvolgen en per 1 september zal beginnen. 

Daarnaast is ook het nieuwe culturele seizoen in kaart gebracht en dat 

ziet er weer heel veelbelovend uit. 

We hebben u dus veel te melden en wilden dat graag doen voordat u, als 

speciaal betrokkene bij Ons Dorpshuis, dit morgen in de krant zult 

lezen. 

Uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u allen kennismaken en al 

dit mooie nieuws mondeling met u delen. 

Daarom hebben wij besloten om in het begin van het nieuwe seizoen een 

avond te organiseren voor alle betrokkenen en inwoners van Annen, 

uiteraard in ons eigen dorpshuis. 

Op woensdag 13 september bent u van harte uitgenodigd deze avond 

bij te wonen en samen met ons het glas te heffen op de gezamenlijke 

toekomst van de Sporthal, het Sportcafé en  Ons Dorpshuis.  

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Wij hopen u daar te mogen begroeten en wensen u voor nu een hele 

fijne vakantie! 

 

Namens het nieuwe bestuur 
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HOOFDSTUK 2. Bestuur 

 

                     

 

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen (vlnr): 

Klaas Behling (penningmeester) 0592-272672    

Betsy Wijnholds (secretaris) 0592-271322 

Jos van der Sijde (voorzitter) 

Anneke Greving (organisatie en creativiteit) 

André Niewijk (techniek en website) 
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HOOFDSTUK 3. Vrijwilligers           
 

De vrijwilligers die veel voor "Ons Dorpshuis" doen:  

Henk Geerdink,  

Lucas Lammerts, 

Coba Lammerts, 

Gerrit Bazuin,  

Henk Klinkers,  

Jan Hoenderken, 

Truus Hoenderken, 

Hans Brandts Buys,  

Ep de Jonge,  

Janneke Schnuck,  

Ab Blaauw, 

Guus Smithuysen 

PR-Lianne Greving, per 1-07-‘18 is deze taak overgenomen door  

Gea Aling 

Wat zou “Ons Dorpshuis” zijn zonder onze “klus” mannen, die onder de 

super enthousiaste leiding van Klaas Behling schilderen, timmeren, 

zagen, repareren en ontwerpen en zo ons gebouw niet alleen mooier 

maken, maar ook geweldig onderhouden. Dat scheelt ons heel veel 

gemeenschapsgeld, dat we nu kunnen besteden aan leuke zaken voor u 

als publiek!  

De dinsdagmiddag klus groep bestaat uit: Lucas Lammers, Gerrit 

Bazuin, Hans Brands Buys, Ab Blaauw, Ep de Jonge. 

Verder hebben we ook nog hulp gekregen voor het samenstellen van het 
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culturele programma en het organiseren van kaarten & sjoelen en onze 

koffie ochtenden. Maar ook diverse andere klussen worden met veel 

plezier uitgevoerd.  We vinden het belangrijk dat u ook weet wie dit 

zijn, daarom volgen hier hun namen: Henk Geerdink, Jan en Truus 

Hoenderken, Guus Smitshuysen, Henk Klinkers, Coba Lammers, Janneke 

Schnuck.  

     

EEN DIKKE PLUIM 
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HOOFDSTUK 4. Algemeen Verslag 

 

Bijeenkomsten: 

Het dorpshuisbestuur heeft in 2017 (juli-december) twaalf 

keer vergaderd.  

Dit waren extra veel vergaderingen om alles op te starten en 

te organiseren. 

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: 

nieuwe pachters 

voorstellingen 

kaart- en sjoelavonden 

koffieochtenden 

huurders zalen begeleiden 

financiën 

nieuwe website 

 

Verder hebben we ons bezig gehouden met het beleid en onze 

doelstelling. In de voorbereidingen voor de voorstellingen 

hebben we veel energie gestoken omdat het voor ons allemaal 

nieuw was. 

Ook hebben we een aantal dagen de handen uit de mouwen 

gestoken om in en rond het dorpshuis alles schoon te maken. 
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Ook de lijst van Vrienden van Ons Dorpshuis is bijgewerkt. 

Kortom, in het begin waren er veel klussen om alles draaiende 

te houden/krijgen. 
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HOOFDSTUK 5. De Voorstellingen 

 

De voorstellingen waarvan u hebt kunnen genieten zijn met 

zorg door Henk Geerdink uitgezocht en gecontracteerd. Het 

bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn geweldige inzet als 

vrijwilliger voor dit alles. 

Dankzij hem hebben we een paar geweldige optredens mogen 

bewonderen in de eerste helft van het seizoen. 

 

De eerste spetterende voorstelling was op  

Vrijdag 29 september 2017: DAS KABARETT. 

 

 

 

Theaterinitiatief THTR speelt Das Kabarett, over het opkomend 

populisme in het Duitsland van de jaren ’30. Berlijn, eind jaren dertig: 

in de burlesque wereld van jarretels en variété laven de bezoekers zich 

aan drank, sigaretten en meisjes van plezier. Tot ook de muren van het 

theater de buitenwereld niet meer kunnen tegenhouden. In Das 
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Kabarett wordt het verhaal gevolgd van de artiesten in de Berlijnse 

nachtclub Kabarett aan de vooravond van nazi-Duitsland. Hun leven 

speelt zich, terwijl de wereld om hen heen in brand staat, volledig 

binnen de muren van het theater af. Ze zingen, spelen dansen… tot de 

werkelijkheid buiten het theater zich onverbiddelijk aan hen opdringt. 

Das Kabarett werd in 2012 al met veel succes uitgevoerd. Nu, vier jaar 

later, blijkt het actueler dan ooit. Das Kabarett is bewerkt en wordt 

geregisseerd door Miranda Laanstra. U waant zich in een nachtclub op 

de Kurfurstendamm. In ons dorpshuis werden drie podia ingericht en te 

midden van deze podia kwam u ogen en oren tekort. De cast van Das 

Kabarett bestaat uit: Ralph Hunze, Marlene Bakker, TJ da Silva, Suuz 

van Wijk, Timna Hacqubord, Milan van der Zwaan, Niké Wentholt, Jaap 

Vos en Mariska Pronk.  

 

Zaterdag 14 oktober 2017: ANDRIES MIDDELBOS. 

 

 

 

DE TIED VAN STRIEPKOORNBROEK EN WOLLEN BÖRSTROK 

    

In dit programma nemp Andries Middelbos je met naor de tied dat de 

striepkoornbroek de mode was en de wollen börstrok pas uut gung as de 
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‘r’ weer uut de maond was. Een programma met herkenbare, serieuze en 

humoristische  verhalen en liedties. Een programma over de tied daj 

zaoterdags umstebeurt in de tobbe gungen, vekaansie een daggie op de 

fietse naor het Maantingerzaand was en opa op zien aole dag niet naor 

een verzörgingshuus gung maor bij je in kwam wonen.  

Hoewel de verhalen en liedties in het Drents bent, is het ok veur niet-

Drenten goed te volgen. Bij de liedties begeleidt hij zich zölf  op piano 

of accordeon. 

 

In 2014 zat hij ook in de finale van het Drèentse Liedties festival met 

het nummer Bruno. In 2017 hef de stichting Betoeterd van ien van zien 

liedties een arrangement laoten maken veur harmonie/fanfare orkest 

en koor en waren er optredens met verschillende koren en orkesten in 

Drenthe. 

 

Zaterdag 28 oktober 2017: filmavond THEATER TE WATER. 

 

 

 

Theater te Water: wie kent het niet! Een varend theatergezelschap, 
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uniek in Nederland. Wat in 1982 begon als een droom van één jongeman, 

Just Vink, is in 35 jaar bijna gemeengoed geworden. Diverse jaren 

stonden zij in het programma van “Ons Dorpshuis”. Theater te Water 

stopte eind vorig jaar. Aanleiding voor filmmaker en oud-Theater-te-

Water speelster Saskia Jeulink om een sfeervol en sociaalbewogen 

portret te maken van dit fenomeen. Met Theater te Water als 

vertrekpunt legt zij een verbinding met zaken als de economisering van 

het cultuurbestel, de veranderende tijdgeest en ontwikkelingen in het 

sociaal-culturele leven in de dorpen.  

Als een kleine gemeenschap of minimaatschappij beweegt Theater te 

Water zich door de tijd: een collectief waarin ambitie, idealen en 

verbeeldingskracht tot wasdom komen door regisseur Just Vink en van 

binnenuit voortdurend worden gevoed door Theater te Water-spelers 

van het eerste uur zoals Alina Kiers, Frank den Hollander, Bert 

Visscher en Arno van der Heyden, tot aan de jonge generatie spelers, 

de twintigers van nu. 

Na afloop hebben we met de aanwezigen nog een kwis gedaan. Dit werd 

leuk ontvangen. 
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Zaterdag 15 december 2017: 

 

Kerstconcert m.m.v. Drenthina en Popkoor Nice An’loose. 

 

 

 

 

Het nieuwe dorpshuisbestuur wilde toch minimaal één avond in haar 

programma opnemen voor en door de eigen Anner inwoners. Het is het 

kerstconcert 2017 geworden, mmv Drenthina en Nice An’loose. 

 

In één van de prachtigste dorpen in Drenthe oefent 1x per week het 

Popkoor Nice An’loose. 

Ruim 35 leden, van 20 tot 80 jaar jong, zingen een poprepertoire dat 

een afspiegeling is van de leeftijden binnen het koor. 

Het koor zingt de liederen onder de bezielende leiding van dirigent 

Sophie Kuipers. De pianist Hannah Tomasini verzorgt de muzikale 
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begeleiding. 

Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd in het dorpshuis van 

Anloo, waar de deur altijd open staat voor geïnteresseerde zangers! 

De naam van het Popkoor symboliseert de sfeer binnen de groep; 

Nice = goed/aantrekkelijk en An’loo = Anloo en Loose= ontspannen/ 

relaxt. 

Samengevat staat Nice An’loose voor een super gezellig en enthousiast 

Drents Popkoor! 

 

Na jaren in de kerk in Anloo het Kerstconcert te hebben gegeven, 

heeft Drenthina vorig jaar voor de “Vrouwen van Nu” in “Ons 

Dorpshuis” een kerstconcert verzorgd. De vele erg positieve reacties 

waren voor het nieuwe dorpshuisbestuur aanleiding om Drenthina mede 

te vragen om hier haar bijdrage aan te leveren.  

 

Er werden enkele bekende kerstliederen ten gehore gebracht, zodat de 

zaal uit volle borst mee kon zingen 
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      aantal  

datum wie   personen 

29-9-2017 Das Kabarett   98 

14-10-2017 Andries Middelbos   45 

28-okt-17 Theater te Water   22 

15-12-2017 Kerstconcert Drenthina en popkoor anloo   80 

 

De meeste avonden waren zeer goed bezocht. De grote zaal 

werd iedere keer omgetoverd tot een waar theater met 

gezellige attributen of versieringen aan de wand en op de 

tafels een fleurig bosje bloemen. 
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HOOFDSTUK 6. Wat gebeurt er nog meer 

 

* Kaarten en sjoelen. 

   Op 21 oktober en 18 november was er een kaart- en sjoel    

   avond. Dit waren de eerste twee avonden van de reeks van  

   vijf in dit seizoen. 

   Over de uitslag is in dit jaarverslag nog niets te melden. 

 

* Koffieochtenden. 

   Iedere tweede maandagochtend in de maand organiseerde   

   Stichting Ons Dorpshuis een koffieochtend.  

   Deze gezellige bijeenkomsten werden goed bezocht. 

 

* Jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging ADVENDO  

 

*  Koffie ochtenden en inloopspreekuur van Impuls  

 

* Volksdansclub en Koersbal club  

 

* d’ Annerzangoelen 

 

* verder zijn er nog bijeenkomsten van:  

   JeugdGezondheidsZorg • Bloedprikken • Yoga • Sjoelen •  

   Dansgroep The Bucket • Vrouwen van Nu • Commissie  

   Dorpsbelangen • Drenthina • EHBO • Ondernemersvereniging  
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  Annen • Stichting Welzijn • OBS de Eshoek • SV Annen •  

  Hunzerunners • Woonborg • Handbalvereniging • Zonnebloem  

  • Vocaal Festival • Historische vereniging • Gemeente Aa &  

  Hunze, div. afdelingen • Huisarts Annen  
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HOOFDSTUK 8. Vriend worden 

 

 

 
Ook u kunt vriend worden van “Ons Dorpshuis”! 

Waarom?  

 

♦ U krijgt korting op de diverse voorstellingen  

 

♦ U krijgt korting op andere voorstellingen, cursussen en workshops die 

in Ons Dorpshuis worden georganiseerd  

 

♦ U steunt de activiteiten van Ons Dorpshuis om de leefbaarheid in ons 

dorp te bevorderen 
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INSCHRIJVING EN MACHTIGING:  

VRIEND VAN ONS DORPSHUIS 

Ondergetekende: 

Naam: …………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………….. 

Postcode & woonplaats:  …………………………………………………………………………………………….. 

IBAN Bank Rekeningnummer:  …………………………………………………………………………………………….. 

Kruis hieronder aan hoe u Vriend wilt worden:  

□ wordt ‘vriend’ van de stichting Ons Dorpshuis Annen en machtigt de Stichting het 

bedrag van € 15,-- per jaar (voor twee personen) van het hierboven aangegeven 

rekeningnummer af te schrijven. 

□ wordt ‘vriend’ van de stichting Ons Dorpshuis Annen en machtigt de Stichting het 

bedrag van € 7,50 per jaar (voor één persoon) van het hierboven aangegeven 

rekeningnummer af te schrijven. 

Datum:   …………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening:  …………………………………………………………………………………………….. 

Dit formulier graag deponeren in de brievenbus van Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36. 

Na de invulling en ondertekening van dit formulier wordt u als vriend van Ons Dorpshuis 

geregistreerd. U ontvangt geen bevestiging van de inschrijving. Jaarlijks wordt in het 

najaar het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen automatisch van het opgegeven 

rekeningnummer afgeschreven. Het lidmaatschap gaat u aan voor een periode van minimaal 

2 jaar.  

Als u graag geïnformeerd wilt worden over de activiteiten die er in Ons Dorpshuis 

plaatsvinden dan graag uw email adres hieronder invullen. 

Email adres:   …………………………………………………………………………………………….. 


